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Kezelési  útmutató

 

VIGYÁZAT!

 

A készülék módosítása az elektromos áramütés vagy a meghibásodás kocká-
zatával jár.

                         

 

 

Gyártó: 

Származási hely: Kína

FIGYELEM! A termék elektromos bekötését bízza szakemberre! Üzembe helyezés előtt győződ-
jön meg arról, hogy a készülék, amihez csatlakoztatni szeretné az állítóművet, nincs csatlakoztat-
va a 230 V-os hálózathoz. A bekötés során ne használjon csőfogót vagy ahhoz hasonló eszközt. 
A bekötéshez csak magas hőállóságú (pl. szilikon gumi) szigeteléssel ellátott vezetéket szabad 
használni. Az állítómű beépítésénél ügyeljen arra, hogy az csepegő víz ellen védett helyen és 
helyzetben kerüljön felszerelésre. 

A        DF-330 típusú elektrotermikus állítómű megfelel az EMC 2014/30/EU, 
LVD 2014/35/EU, valamint az RoHS 2011/65/EU direktíváknak.
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 a 

DF-330

A DF-330 2-pont szabályozású, elektrotermikus működésű szelepállító. 
Csatlakozó hollandi segítségével radiátorszelepre vagy fűtési osztó-gyűjtőre szerelve annak 
nyitását/zárását biztosítja. A szelep nyitott vagy zárt állapotát az állítómű homloklapján található 
kék színű állapotjelző tengelyirányú elmozdulása, helyzete jelzi. A szelep zárt állapotában ez az 
állapotjelző az állítómű házába süllyed, a szelep nyitott állapotában pedig az állítómű homloklap-
jából néhány millimétert kiemelkedik. Az egyszerű, elekrotermikus kialakítás üzembiztos 
működést, alacsony energiafelhasználást biztosít.

Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 230 V AC;  50 Hz               Csatlakozó kábel hossza: 0,8 m 
Feszültségmentes állapotban   Csatlakozó hollandi mérete: M30x1,5 mm
a szelepet: zárja    Üzemi hőmérséklet: -5 ºC….+60 ºC
Teljesítményfelvétel: 2 W   Tárolási hőmérséklet: -20 ºC….+70 ºC 
Max. áramfelvétel: ~50 mA  Nyitás/zárás időtartama: ~4 perc (25 ºC)
Környezeti hatások elleni védettség:IP54  Nyitóerő: 100 N 
Szigetelési osztály: kettős szigetelés Méret:

Külső anyaga: PA66 + 30%GF
 Ø40x73 mm

Max. löket: ~4 mm    

A DF-330 állítóművek rendelkeznek automata és manuális üzemmóddal 
is. E működési módok között váltani az állítómű homloklapján található átlátszó tárcsa 
elforgatásával lehet. Automata (AUTO; gyári alapbeállítás) üzemmódban feszültségmentes 
állapotban az állítómű a szelepet zárva tartja, 230 V-tal megtáplálva 4 percen belül a szelep 
nyitását biztosítja (~4 mm löket). Manuális (    ) üzemmódban az állítómű a szelepet a 
tápellátástól függetlenül folyamatosan részlegesen nyitott állapotban tartja (~2,5 mm löket).



 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően 
lépett fel, így például, ha a hibát 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak 

megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató 
hibájára vezethető vissza)

-  rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmenkívül hagyása,
-  helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
-  elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak 
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - 
megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely 
telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál 
közvetlenül is érvényesítheti.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket 
nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, 
illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásá
-

nak elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfi
-

zetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát 
vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfi

-

zetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási 
igényét:

Név:  Quantrax Kft.
Cím:  H-6726 Szeged, Fülemüle u. 34.
Telefonszám: +36 62 424 133
E-mail cím: iroda@quantrax.hu

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott 
tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 
6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás 
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási 
cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a 
vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell 
elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt 
napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A fogyasztási 
cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve 
azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem 
használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a 
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik. 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett  vételárat a harmincnapos 
kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.  

Abban az esetben, ha a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott eladási ár 
értelmében a kötelező jótállási idő nem éri el az 1 év időtartamot, úgy a jótállás önkéntesen 1 
évig biztosított. Az önkéntes jótállás feltételei megegyeznek a Korm. rendeletben előírt jótállás 
feltételeivel. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az 
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik.


